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Sammanfattning

Detta examensarbete är en studie som handlar om läromedel och läromedelsanvändning i 
undervisningen i gymnasieskolans kurser i Fotografisk bild. Examensarbetet är av alternativ 
art och innehåller två delar. Dels en skriftlig rapport om användningen av läromedel, och dels 
ett eget framställt digitalt läromedel avsett för dessa kurser. Syftet med studien var att 
undersöka huruvida vissa observationer i de praktisk estetiska ämnena stärks; som till 
exempel att lärare sällan eller aldrig använder läromedel, samt vad detta i så fall kan bero på.
Jag ville även utreda vilka attityder elever och lärare hade kring dessa frågor samt hur man ser 
på datorn som hjälpmedel i undervisningen i Foto. Resultaten från mina intervjuer bekräftade 
många av de förutfattade meningar jag haft sedan tidigare. De lärare jag haft kontakt med 
använder i princip inte tryckta läromedel, både av ekonomiska och pedagogiska skäl. De har 
däremot börjat anamma den digitala tekniken mer och mer, och datorn är idag en naturlig del 
av undervisningen. Det digitala läromedel som jag utvecklat fick ett gott mottagande av såväl 
elever som lärare.

Nyckelord: Datorstödd undervisning, fotografi, läromedel, estetiska ämnen, Internet, IKT, 
digitalt foto, intervjuer
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Inledning

Enligt mina egna erfarenheter från skolans värld, både i rollen som elev och som lärare, sker 

undervisningen i gymnasieskolans fotokurser ofta med utgångspunkt i lärarens erfarenheter 

och förkunskaper. Sällan eller aldrig, används läromedel aktivt i undervisningssituationen. 

Läromedel tycks, om de finns tillgängliga, användas mer som ett komplement vid särskilda 

behov. Just denna arbetsmodell skiljer på många sätt de estetiska ämnena från den tradition

andra ämnen har, där läroboken i många fall används som en bas i undervisningen, och jag 

finner denna skillnad intressant. Vad beror detta fenomen på? Finns det inte bra fullständiga 

läromedel att tillgå i fotoämnet, eller är helt enkelt inte läromedel kompatibla med fotoämnets 

kreativa och skapande natur? I de traditionella ämnena finns det en möjlighet för elever som 

varit frånvarande från undervisningen av olika skäl, att arbeta ikapp genom att arbeta med de 

läromedel som används. Detta blir svårare i fotokurserna när mycket av stoffet bara finns 

tillgängligt hos den som undervisar. Denna situation gör det inte bara svårt för elever med 

frånvaro av olika anledningar att ta igen förlorad kunskap, men det innebär också en ökad 

arbetsbelastning för läraren som måste skräddarsy egen undervisning till dessa elever.

Ett ytterligare problem i dagens snabba tekniska utveckling är läromedlens korta ”bäst före 

datum. Tryckta läroböcker som behandlar de tekniska aspekterna av ämnet kan idag vara 

inaktuella redan innan de har lämnat tryckeriet. Det är utifrån dessa problem jag valt att ta 

utgångspunkten i mitt arbete, och jag har även fått möjligheten att utföra ett alternativt 

examensarbete. I den teoretiska delen av examensarbetet har jag valt att undersöka 

läromedelsanvändningen och lärarnas och elevernas attityder gentemot denna. I det praktiska 

momentet har jag sedan valt att från grunden konstruera ett eget läromedel samt att med hjälp 

av lärare utvärdera detta.
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Bakgrund

Läromedelsutveckling

Det är inte en enkel uppgift att undersöka tidigare forskning om läromedel och 

läromedelsutveckling. Ämnet har ingen egen disciplin, utan studier görs ofta utifrån andra 

discipliner som exempelvis psykologi, sociologi och historia. Ann-Christine Juhlin Svensson 

menar att det finns tre kategorier av forskning inom läromedel:

1. Den processorienterade forskningen undersöker hur läroböckerna blir till och den 

koncentrerar sig på processen med att skriva, redigera, publicera och marknadsföra.

2. Den användarorienterade forskningen inriktar sig på hur läromedlet används i den 

faktiska skolsituationen.

3. Den produktorienterade forskningen koncentrerar sig istället på själva innehållet i 

läromedlet. (Juhlin Svensson 2000:9)

Mitt arbete kommer att koncentrera sig framförallt på den användarorienterade kategorin, men 

även ägna en del uppmärksamhet till en produktorienterade delen, läromedlets innehåll.

Till att börja med bör man definiera termen läromedel. Juhlin Svensson stödjer sig på en 

definition från ett nationellt läromedelssymposium1969: ”Det är en lärobok med eller utan 

illustrationer, en film, ett bildband, ett undervisningsprogram eller liknande/---/Läromedlet är 

konstruerat för att leda mot vissa bestämda mål, vanligen av kognitiv karaktär” (2000:14)

Vid tidpunkten för detta symposium fanns det en stor tilltro till läromedel och tekniska 

hjälpmedel för lärande. En motreaktion mot detta kom i mitten av 1970-talet då 

utbildningsdepartementet genomförde en utredning om läromedelsmarknaden (SOU 1980:15) 

Ett av syftena med denna utredning var att undersöka hur läromedlen styrde undervisningen 

och hur detta i så fall skulle kunna undvikas. Resultatet av undersökningen blev dock inte det 

väntade. Gustafsson (1982) tolkade resultatet av rapporten som att läromedel visserligen 

kunde ha en styrande effekt på många sätt, men att det är även miljön och individerna som 

avgör hur denna eventuella styrning ser ut. Läromedel blir helt enkelt vad man gör dem till.

Detta var inte den första gången som staten försökt kontrollera läromedlen och dess innehåll. 

Redan på 1600-talet granskades läromedel av stadsmakten för att motverka ”irrläror” 
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(Långstöm, 1997: 206), och 1938 bildades den statliga läroboksnämnden vars uppgift var att

kontrollera att så gott som alla läromedel följde styrdokumentens krav på saklighet och 

objektivitet. (Ibid. 206) Statens kontroll över läromedlen kom slutligen att upphöra 1991. 

Långström (1997:206) menar att det är viktigt att läroböcker som skrivs passar ihop med sin 

tids aktuella styrdokument. Trots detta finns det i dagsläget inga som helst bestämmelser på 

hur en lärobok ska vara uppbyggd eller vilket innehåll den ska ha. (Ibid:10f) Långström pekar 

vidare på att det är vanligt bland såväl elever som lärare att läroboken accepterad som 

sanning. Enligt skolverkets undersökning om elevernas attityder till skolan (2007:24) är de 

allra flesta eleverna nöjda med sina läromedel. Åtta av tio elever, både i yngre och äldre åldrar 

svarar i denna undersökning att de anser att läromedel är bra och att de kan arbeta i en takt 

som passar dem i de flesta ämnen. 

Läroplanen

LPF94 - Läroplanen för de frivilliga skolformerna hanterar egentligen inte frågor om 

läromedel överhuvudtaget. Den betonar i stället elevens kritiska tänkande och förmåga att 

själva samla in kunskap. Bland annat står det att eleven skall ”[…]träna sig att tänka kritiskt, 

att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis 

närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.” (LPF94, 1994:5)

Lärarens roll är att ge förutsättningar för detta på olika sätt genom att låta eleverna prova olika 

arbetsformer och arbetssätt. Den stora skillnaden mellan Lgy 70 och den nya läroplanen Lpf 

94 vad gäller läromedel, är att det särskilda avsnittet om läromedel i Lgy70 tagits bort. 

Numera betonas det att valet av undervisning och stoff är en uppgift för de lokala 

genomförarna, det vill säga lärarna. Läroplanen framhåller vidare att läraren ska:

[…] se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

eller funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer

och innehåll i undervisningen…”(LPF94, 1994:14)

Eleven ska alltså ha medbestämmande inte bara om undervisningsformerna, utan också i 

material och vilka läromedel som används i undervisningen. Det enda som nämns om 
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läromedel i läroplanen står under rektorns ansvar.  Här framgår det att det är rektorn som ska 

se till att ”[…] arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning

och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och

utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.” (LPF94, 1994:8)

Läroplanen betonar också att alla elever skall få kunskaper inom data och dataanvändning. 

Den understryker att det är skolans uppgift att se till att eleverna är medvetna om den 

teknologiska utvecklingen, och uppger att alla i skolan skall sträva mot att varje elev ”[…] är 

medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i 

samhälls- och yrkesliv och ökad internationell samverkan. Eleven skall därmed förstå behovet 

av personlig utveckling i yrket.” (LPF94, 1994:7)

Ett nytt samhälle

I dagens samhälle lever vi i många avseenden med och genom våra datorer. Med datorns hjälp 

söker vi inte bara information. Vi utför samhällstjänster, håller kontakten med vänner och roar 

oss framför skärmen. Precis som datorn har blivit en naturlig del av vårt dagliga sociala liv 

har den också blivit en del av skolan.

Samhället har hyst, och hyser fortfarande, stora förhoppningar till den nya tekniken och de 

möjligheter den för med sig. Detta har bland annat har visat sig i de stora teknikinvesteringar 

som gjorts de senaste årtiondena i skolan. Skolverket fick 1994 den Svenska regeringens 

uppdrag att starta och utveckla den svenska delen av ett nordiskt skoldatanät med internet som 

plattform. Regeringen uttryckte i sin nationella utvecklingsplan (Regeringens skrivelse 

1993/94:183) att datakommunikation, nya läromedel och informationsutbyte var områden 

som var särskilt intressanta för skolan. Under åttiotalet och början av nittiotalet hade 

datorerna gjort sitt intåg i skolan på flera olika sätt, bland annat genom statliga 

stimulansanslag på 60 miljoner kronor för inköp av datorutrustning mellan 1984-1987( Riis, 

2000:11) Till en början handlade investeringar dock till största delen om hårdvaran, att få in 

datorer i skolmiljön. Den pedagogiska aspekten, hur datorerna verkligen skulle användas som 

pedagogiska verktyg i skolan kom i skymundan, dels på grund av att lärarna inte fick den 

nödvändiga kompetensutvecklingen, men också på grund av att utvecklingen av pedagogiska 
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mjukvaror1 inte hängde med hårdvaran2. För att lärarna skulle kunna utnyttja datorerna i 

undervisningen krävdes satsningar på utbildning i de aktuella programvarorna. Jane Brodin 

menar att det har funnits en stor övertro på IT-tekniken och dess möjligheter från samhället 

och myndigheter. Trots att man gjort stora finansiella satsningar på hård- och mjukvara har 

många av de ursprungliga förhoppningarna inte besannats.(Brodin, 2007:sid 69) Dessa 

förhoppningar har bland annat handlat om jämställdhet mellan könen och svårigheter för barn 

med olika funktionshinder.

Undervisning i data handlade under åttiotalet mycket om datorernas teknik och dess sätt att 

fungera, inte hur undervisning kan ske med hjälp av datorerna. (Riis, 2000:11) De

pedagogiska frågorna om användandet hamnade dock i fokus 1994 då Stiftelsen för 

Kunskaps- och kompetensutveckling bildades. Denna stiftelse kom i slutändan att satsa 

omkring 1,5 miljarder kronor på skolprojekt av olika slag med betoning på skolutveckling, 

nätverk och utveckling av läromedel. ( Riis, 2000:16) Sedan dess har mycket hänt i skolorna. 

I den senaste översikten som skolverket gjort över datortätheten i skolorna under 2001, visade 

att antalet datorer i den kommunala grundskolan ökat från 20 000 till 120 000 från 1993 till 

2001(Skolverkets rapport nr 208:7), och man kan anta att utvecklingen inte stannat där. 

Datorn är i dag en naturlig del av skolan och de finns utspridda i alla delarna av skolans 

lokaler. Användarna har också mognat i sin datoranvändning. För de flesta elever som 

kommer till skolan idag är datorn en naturlig del av vardagen, och teknikbarriären är inte alls 

lika påtaglig idag. Det som är viktigt idag är inte att datorn finns, utan vad den ska användas 

till, och på vilket sätt.

En benämning av de nya IT-baserade läromedlen är läromedia. I regeringens proposition 

Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik uttrycktes följande 

om läromedelsutveckling:

Traditionellt har läromedel arbetats fram av lärare för att sedan produceras och distribueras av 

läromedelsförlagen. Genom IT och multimedia kan en helt ny typ av läromedel tas fram. Ett namn som 

ofta används är läromedia. Det finns få lärare som idag har tillräckliga kunskaper för att kunna producera 

läromedia. Det pågår dock ett begynnande utvecklingsarbete i skolor där lärare och elever successivt ökar 

sina kunskaper i användandet av olika författarverktyg för multimedia. På sikt kan det utvecklas större 

lärarutvecklade läromedia. (regeringens proposition1995/96:125:30)

                                                
1 Programvaror
2 Den tekniska datorutrustningen
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Multimedietekniken har en del fördelar i jämförelse med traditionella läromedel. Genom att 

arbeta med multimedia så aktiveras flera sinnen samtidigt. Varseblivandet och den direkta

delaktigheten ökas genom detta, och det leder i sin tur också till att inlärningsförmågan ökar. 

(Cinadler 1995:19)

Den nya läraren

När datorn gör sitt intrång i undervisningen leder detta ofta till att den traditionella lärarrollen 

förändras. Den nya skolsituationen ställer helt nya krav på läraren. Det är inte längre så att 

läraren är den naturliga kunskapskällan. Eleverna är inte längre passiva mottagare av kunskap, 

de är aktiva kunskapare som själva ska inhämta sin kunskap från olika ställen och kunna 

kritiskt granska och värdera denna information. 

      Ett sätt på vilket informations- och kommunikationstekniken (IKT) förväntas förändra 

skolan är genom att den förändrar arbetssättet (undervisningen blir mer elevcentrerad; 

eleverna blir aktiva inlärare; eleverna konstruerar sin egen kunskap från

informationsmängderna på Internet etc.) (Pedersen, 2000:15)

En förutsättning för att arbetet ska bli meningsfullt och fruktsamt är att eleven kan arbeta 

självständigt och lära sig söka och utvärdera information på egen hand. Lärarens får då en mer 

handledande roll i klassrummet. Istället för att vara den aktiva parten i situationen måste 

läraren passivt leda eleven rätt och kunna hjälpa till om det blir problem, samt att agera som 

ett bollplank för elevens idéer och funderingar. Jane Brodin menar att vi för första gången står 

inför en skrämmande situation för många lärare. I många fall kan det vara så att det är eleven 

som besitter mest kunskap i klassrummet inom vissa ämnesdelar. Hon menar att detta gör en 

omvärdering av pedagogiken nödvändig. Inlärningen sker i en social samvaro och det är 

viktigt att programvarorna blir mer kreativa och att vi drar nytta av kommunikationen. 

(2007:sid169f) Gunilla Jedeskog skriver vidare i sin licentiatavhandling Lärare vid datorn, att 

genom att flytta datorerna från datasalar till klassrummen, kan en bättre interaktion skapas 

mellan läraren och eleven, men även elever emellan, vilket i sin tur kan innebära ett bättre

lärande klimat. (1996:52)
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Utvecklingen av mitt läromedel

Kursen Fotografisk bild A på gymnasieskolans medieprogram är en bred och populär kurs, 

som framförallt syftar till att ge eleven en grundläggande förståelse för den fotografiska 

bilden, samt en grundläggande praktisk erfarenhet av att arbeta med kameran och dess 

tillbehör. Min tanke med mitt eget läromedel var att skapa ett slags elektroniskt och interaktivt 

lärarstöd till den som ska undervisa i kurserna Fotografisk bild. Man kan använda materialet 

på flera olika sätt, beroende på hur man vill arbeta som lärare. Antingen kan det ses som ett 

slags referensverk, där man själv snabbt kan hitta information eller övningsförslag, eller så 

kan materialet användas aktivt i undervisningssituationen. Jag tror också att det passar 

ypperligt som ett repetitionsmaterial för elever som missat undervisning på grund av 

sjukdom/frånvaro. Ambitionen var att försöka samla så mycket som möjligt av det eleverna 

enligt kursplanen ska lära sig i kursen, och försöka konkretisera detta stoff och presentera det 

på ett enkelt, tilltalande, ämnesdidaktiskt och pedagogiskt sätt. Många av de läromedel och 

den litteratur som idag finns inom ämnet idag, är antingen föråldrade och inriktade på analog 

teknik, eller istället väldigt specialiserade på särskilda delar av ämnet. Med detta i åtanke har 

jag istället försökt att göra en bred, modern sammanställning av ämnets olika delar. Alla 

delarna i kursen Fotografisk bild behandlas inte i materialet, men en mycket stor del täcks in. 

Jag vill dock understryka att tanken inte är att det ska vara ett heltäckande läromedel. Det ska 

ses som ett komplement till annan undervisning och andra läromedel. Materialet ska inte 

heller vara statiskt, det ska aldrig bli ”färdigt”. Precis som fotograferingskonsten själv ska det 

vara föränderligt och utvecklas. Här kommer den stora fördelen med att jobba digitalt och 

webbaserat med materialet in. Materialet finns publicerat på webben på en egen domän, så att 

alla lärare, lärarstudenter och andra fotointresserade som är intresserade av ämnet, ska kunna 

ta del av det och även aktivt kunna vara med att uppdatera och förändra det. 

Att lägga ut materialet på internet som en webbsida har även andra fördelar. Oavsett 

vilken dator användaren har kan han/hon nå materialet eftersom det följer 

webbstandard. Det är alltså kompatibelt med de allra flesta datorer och operativsystem 

utan att man ska behöva installera några ytterligare programvaror. De flesta människor 

har numera också en god vana av hur internetsidor fungerar, så det kommer inte att bli 

några större problem med handhavandet, i och med valet av denna tekniska plattform.
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Det första jag gjorde var att samla ihop så mycket material jag kunde om fotografering, både 

vad gäller bildskapande, men också tekniska instruktionsböcker. Jag tog min utgångspunkt i 

kursplanen för fotografisk bild och försökte sammanställa ett material som stämde överrens 

med de krav som styrdokumenten uttryckte.

Enligt kursplanen för Fotografisk bild A (FBL1201 Skolverket, 2000:47), 

ska eleven efter avslutad kurs uppnått:

 Grundläggande färdigheter i fotografering

 Kunna använda adekvat fackspråk

 Erfarenhet av enklare ljussättning

 Analysera den fotografiska bildens språk

 Ha kunskaper om upphovsrättsbestämmelser och etiska regler

 Känna till hur man bearbetar bilder i bildbehandlingsprogram

 Kunskap om den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar

 Kunskaper om olika typer av fotografiskt material

 Kunna arbeta på ett resurssnålt och ur skydds- och 

    miljösynpunkt säkert sätt

 Förstå sambandet mellan bild, text och form och 

    kunna använda det praktiskt

Jag har i mitt material, behandlat alla dessa punkter mer eller mindre utförligt utom 

möjligen de två sista. Materialet innehåller cirka 50 sidor faktatext och bilder samt 

praktiska övningar och interaktiva inslag i form av en ljussättningsmodul där eleven 

kan se i en modell hur en bild förändras med olika typer av ljussättning.

Den interaktiva kursens första avsnitt behandlar fotograferingens grunder, exponering 

och ljusets egenskaper, både vad det gäller det naturliga ljuset och elektrisk 

ljussättning. Självklart behandlas kameran och övrig teknisk utrustning i anslutning till 

detta. Det finns även en fototeknisk ordbok som stöd för att utveckla fackspråket, och 

för snabbt kunna ta till sig tekniska begrepp och uttryck. Vidare behandlar ett avsnitt 

bildskapandet och bildens språk och komposition.  Ytterligare ett teoretiskt avsnitt ska 

på enkelt sätt besvara de frågor man som nybliven fotograf kan ha kring upphovsrätt, 
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vad/vilka man får fotografera och så vidare.  Detta är något som jag upplever att man 

många gånger missar i sin undervisning. Reglerna är luddiga och ingen vet riktigt vad 

som gäller exakt. Jag har gjort mitt bästa i detta avsnitt för att besvara de vanligaste 

frågorna som brukar komma upp. Eftersom det händer ganska mycket nya saker inom 

just upphovsrättslagarna just nu är det bra att denna information enkelt kan uppdateras. 

Även om jag framför allt koncentrerat mig på kursen Fotografisk bild A spänner 

materialet en bra bit utanför dessa ramar. Delar av kursen fotografisk bild B innefattas i 

kursen på många sätt. (Och till viss del kanske även C-kursen) B-kursens 

styrdokument(FBL1202 Skolverket, 2000:47), anger att eleven efter avslutad kurs 

bland annat ska ha kunskaper i:

 Kreativt bildskapande

 Kunskap om fotografiska tekniker

 Ljussättning

 Grundläggande färglära

 Analysera bilder

 Kunskaper i programvaror

Alla dessa delar täcks in i kursens innehåll på olika sätt. Avsnitten om bildkomposition 

och färglära tror jag kommer att vara till stor nytta här.

Självklart är det önskvärt att eleverna själva ska använda detta material på något sätt. 

Det är framförallt de som är målgruppen och materialet är framför allt skrivet för och 

till dessa. 

Datorn som hjälpmedel i undervisningen i foto 

Mycket talar för att det är en god ide att föra in läromedel i elektronisk form i 

medieklassrummet. Medieprogrammets elever är vana vid Internet, det digitala mediet 

och dess struktur och navigationssätt. Genom att anpassa läromedlet till eleven på detta 

sätt är chanserna stora att intresse skapas för det. Arbetssättet stöds också av 

medieprogrammets programmål. De anger att ”datorn är ett dagligt verktyg inom 
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medieområdet och kunskaper i att använda den moderna informationstekniken är något 

som utvecklas i varje del av utbildningen.” (Programmål medieprogrammet 2007:1)

Jag ser ytterligare en möjlig vinst med att eleverna själva får arbeta med materialet. 

Medieprogrammets elevgrupp består idag till stor del av tjejer. Trots detta är det många 

gånger killarna som tar plats i klassrummet, och de har inte sällan ett litet försprång vad det 

gäller de tekniska bitarna, på grund av dels eget tekniskt intresse men även på grund av de 

könsroller vi lever med i samhället. Jens Pedersen (1998:21) framhåller att :

En skillnad mellan könen som flera

forskare pekar på är att flickorna inte har något intresse för tekniken i sig – det som Leslie Haddon kallar 

den ”självrefererande” datamaskinen, dvs. när datamaskinen används för att förstå datamaskinen –

flickorna är intresserade av hur den kan användas i ett sammanhang.

Siann (1990: 190) menar vidare att pojkar blir mer känslomässigt engagerade i datorn:

[...] the boys appeared to have more affective and emotional involvement with the

computers than the girls ...males are more likely to value computers for their own

sake and to derive intrinsic enjoyment from their use while females tend to be more

instrumental in their use of computers.

En stor del av mitt material går ut på att förklara de tekniska bitarna på ett enkelt sätt, med 

hjälp av ordlista och förklarande bilder. Jag tror att detta material kan hjälpa till att utjämna 

skillnaderna i teknisk kompetens. Om eleverna själva får jobba med dessa saker individuellt 

som komplement till gruppövningar kanske man tar till sig den tekniska kunskapen. Svaren 

finns lättillgängligt i materialet, och man behöver inte känna sig dum, som man kanske gör 

om man tvingas fråga om saker som vissa elever ser som självklara i klassrumssituationen. 

Även elever med brister i språkkunskaperna kan dra nytta av detta. Lindh (1993, s223) skriver 

i sin avhandling om datorstödd undervisning, att datorn kan bidra till ett individualiserat 

elevaktivt arbetsätt, samt att undervisningsprogram verkar ha en viss nytta, särskilt för 

lågpresterande elever. Självklart ska ju dock inte materialet på något sätt ersätta den lärande 

kommunikationen i klassrummet. Det är ett komplement och inget annat.
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Jane Brodin pekar på detta i sin bok Perspektiv på IKT och lärande (2007:sid74f) där 

hon skriver att det  inte finns några entydiga resultat som visar att inlärning ökar med 

datorstöd. Däremot kan ju datorstödet innebära en höjd motivation för många elever, 

som till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Syfte

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur det egentligen ser ut i 

gymnasieskolornas fotokurser. Används läromedel och i så fall till vilken grad och på vilket 

sätt? Om inte – av vilka anledningar väljer man i så fall bort dem? Som en del av det

alternativa examensarbetet har jag också utvecklat ett eget digitalt, webbaserat läromedel till 

kurserna Fotografisk bild A & B i gymnasieskolan. Grundtanken med detta läromedel är att 

det ska vara lättillgängligt för alla, och lätt kunna kontinuerligt uppdateras med ny 

information när behov uppstår. Tanken är inte att materialet ska ersätta den nuvarande 

undervisningen. Det kan däremot fungera som ett bra stöd och komplement för läraren i

hanteringen av elever som behöver ta igen saker de missat i undervisningen på grund av 

frånvaro/sjukdom. Materialet kan också utgöra en utgångspunkt i introduktion av nya moment 

i fotokurserna. Jag har i mina undersökningar utrett huruvida lärare och elever i skolan tycker 

denna typ av läromedel kan vara något alternativ till dagens läromedel, och på vilka sätt de i 

så fall tycker att det skulle kunna användas.

Frågeställningar

 På vilka sätt används läromedel i undervisningen i gymnasieskolans kurser i 

Fotografisk bild idag?

 Vad är fotolärarnas attityder till att använda sig av läromedel i undervisningen av 

foto?

 På vilka sätt kan ett digitaliserat, webbaserat läromedel vara ett komplement till 

den ordinarie undervisningen? 
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Metod

Urval

Ämnet Fotografisk bild är tämligen begränsat. De skolor som erbjuder dessa kurser är 

framförallt de gymnasieskolor som har egna medieprogram. Lärarunderlaget blir därför inte 

särskilt stort, även i den större stad där jag utfört mina undersökningar. För att få ett lite större 

underlag än endast de praktiserande fotolärarna i denna kommun valde jag även att ta kontakt 

med några fotolärare i andra svenska kommuner. Det visade sig vara svårt att få folk att ställa 

upp. Jag fick dock till slut kontakt med en lärare i fotoämnet i en annan kommun i södra 

Sverige, som kunde tänka sig ställa upp på en intervju, samt att utvärdera mitt läromedel. Alla 

deltagande lärare i min undersökning arbetar på gymnasienivå inom den kommunala skolan 

och undervisar i någon eller några av kurserna inom fotografisk bild. Informanterna fick i 

förväg information om undersökningsmetoderna och studiens syfte, samt att deltagandet var 

helt frivilligt och kunde när som helst avslutas om man skulle vilja det. Vidare informerades 

deltagarna om datainsamlingsmetoden och att varje deltagares anonymitet skyddas. I den 

färdiga rapporten skall det inte gå att identifiera deltagarna och allt material som samlats in 

vid intervjuerna behandlas med största diskretion.  Jag påpekade också att det för mitt arbete 

inte är viktigt vilken skola/person som uppger eller gör något. De elever som utvärderat mitt 

läromedel är elever hos de lärare jag har intervjuat. Jag har själv haft mycket lite kontakt med 

dessa elever, utan försöksanvändningen av läromedlet har mina deltagande lärare skött när de 

har tyckt att det passat in i deras egen undervisning.

Datainsamlingsmetoder/procedur

Jag har ägnat mig åt litteraturstudier, där jag tittat både på läromedel och på datorns 

användning i skolan som ett pedagogiskt verktyg. Forskningsunderlaget vad gäller 
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användandet av läromedel i estetisk verksamhet är inte särskilt överväldigande, men det finns 

en hel del studier om datorns roll i skolan samt en del äldre forskning på läromedel.

Då litteraturunderlaget var delvis begränsat har jag framförallt koncentrerat mig på kvalitativa 

intervjuer med de medverkande. Valet av denna undersökningsmetod har också fler 

anledningar. Jag ville genom dessa veta lärarnas attityder och upplevelser av 

läromedelsanvändningen, och jag ville ta del av personliga synpunkter och upplevelser som 

jag inte tror att jag kan komma åt med hjälp av enkäter. Jag har använt mig av strukturerad 

intervju som innehåller samma frågor till alla medverkande informanter. Detta gjorde jag 

eftersom jag ville kunna jämföra de olika resultaten som jag fått från varje deltagare, men jag 

tillät även spontana följdfrågor där de intervjuade var helt fria att tillägga saker. Den öppna, 

kvalitativa intervjuformen passade min undersökning väldigt bra då jag gärna ville ha en 

djupare insikt i informanternas åsikter och upplevelser. Jag hade i förväg talat om för lärarna 

vad intervjuerna skulle handla om, och i stort gett dem ungefärliga exempel på vilken typ av 

frågor jag skulle komma att ställa. Detta för att ge dem en chans att tänka igenom ämnet lite i 

förväg. Tanken med denna strategi var att jag genom detta kunde få lite mer utförliga 

diskussioner och fördjupad inblick i ämnet.  

Två av lärarna träffade jag för en personlig intervju medan den tredje läraren intervjuades i 

diskussionsform på internet. Jag valde denna form dels för det stora geografiska avstånd som 

fanns mellan oss men också för att jag tror att den intervjuformen kan innebära möjlighet till 

större ärlighet och eftertanke än om jag skulle ha genomfört intervjun per telefon. 

Distansintervjun fick en kvalitativ karaktär efter som den genomfördes som en levande 

diskussion där vi kommunicerade fram och tillbaka mellan varandra och utvecklade 

resonemang på ett helt annat sätt än vad en enkät skulle gjort. 

Jag genomförde även en muntlig utvärdering av mitt läromedel tillsammans med två av 

lärarna där vi under ett tillfälle tillsammans satt och gick igenom de olika avsnitten i mitt 

läromedel. De fick ge kommentarer på pedagogiskt upplägg och de pedagogiska möjligheter, 

användningsområden och brister de såg i kursens olika delar. Den lärare som jag intervjuat på 

distans lämnade motsvarande utvärdering över internet. De svar och diskussioner som jag fick 

ta del av under lärarintervjuerna antecknades på papper vid intervjutillfället och bearbetades 

och sammanfattades samma dag medan allt fanns färskt i minnet. Elevresponsen förmedlades

främst, som jag nämnt tidigare, till mig genom mina lärardeltagare, men jag fick också vid ett 
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tillfälle möjlighet till ett kortare samtal med två elevgrupper utan närvarande lärare. Eleverna 

informerades där om mitt arbete och mitt syfte och de fick ge respons på mitt material. 

Avgränsningar

Då urvalet är relativt litet kan man inte med säkerhet fastställa några generella slutsatser vad 

gäller lärares användning av läromedel. Man kan inte nå full reliabilitet vid ett så litet urval. 

Det ger dock en viss inblick i yrkeskårens arbete och dess attityder kring läromedel och arbete 

kan skapa underlag för vidare forskning i ämnet. 

En faktor som alltid påverkar intervjuer i skolans värld är tiden. Ofta har lärare ett mycket 

tidspressat schema, och det kan vara svårt att få dem att slappna av helt och ägna all sin 

uppmärksamhet på intervjun, när det finns ständiga störningsmoment i skolmiljön. Alla 

sådana saker kan påverka reliabiliteten och jag valde därför att inte utföra intervjuerna under 

skoltid, verken de intervjuer jag gjorde på plats eller de som gjordes på distans. Som tur var 

hade inte mina informanter några invändningar mot att bli intervjuade efter arbetstid. Jag tror 

att valet av tidpunkt påverkade mitt resultat positivt och ökade reliabiliteten. Att de utfördes 

på ”neutral mark” utanför skolans väggar hjälpte nog också till att skapa ett gott och 

avslappnat intervjuklimat. 

En annan sak som skulle kunnat ha påverkat reliabiliteten är om jag redan i inledningsskedet 

hade uttryckt en egen bestämd positiv eller negativ uppfattning om läromedel och 

läromedelsanvändning i skolan. Här försökte jag vara väldigt tydlig med att påpeka för mina 

informanter att jag min undersökning inte hade någon utgångspunkt i att läromedel var bra 

eller dåligt, bara att ämnet i sig var intressant. Om jag hade uttryckt någon slags åsikt i den 

frågan tror jag att det lätt hade blivit så att informanterna utformat sina svar med min 

inställning i åtanke.

Mitt arbete inriktar sig främst på lärarna och deras attityder. Eftersom jag inte har haft 

möjlighet att genomföra några egna djupgående intervjuer med eleverna kan deras inverkan 

på resultatet endast vara marginell. Jag väljer dock ändå att ta med några elevkommentarer i 

resultatdelen eftersom jag finner dem betydelsefulla för att ge en mer komplett bild.
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Resultat

Presentation av de intervjuade lärarna

Här följer en kort presentation av de lärare som medverkat i undersökningen. Informanterna

har getts fingerade namn och skolorna de är verksamma vid har avidentifierats.

Johan och Per arbetar i skola A, som är en gymnasieskola i norra Sverige. Eleverna i båda 

lärarnas klasser är från både studie- och yrkesförberedande program. Både Johan och Per har 

lång erfarenhet av att jobba med foto och praktisk/estetiska ämnen. De är bägge bildlärare i 

grunden och inriktar sin undervisning mycket på fotoämnets konstnärliga natur. 

Bildskapande, konsthistoria och bildanalys står i fokus under en stor del av undervisningen

och man jobbar mycket med dialog och diskussioner kring bilder. Fredrik är i medelåldern 

och arbetar vid en mindre gymnasieskola på en mellanstor ort i södra Sverige. Han har lång 

erfarenhet av läraryrket men det är först på senare år han har undervisat i fotoämnet. Fredrik 

försöker hitta en balans mellan teknik och estetik i sin undervisning och försöker förmedla 

bägge delarna av ämnet. Hans elever befinner sig mesta i yrkesförberedande 

gymnasieprogram. 

Intervjuresultat 

Jag har valt att sammanställa intervjuresultaten i en sammanfattande text där jag samlat ett par 

frågor tillsammans i grupper. Intervjuerna blev mycket öppna i sin konstruktion och i många 

fall besvarade informanterna mina kommande frågor i sina resonemang innan jag hunnit ställa 

dem. Jag behövde i många fall inte ens ställa mina frågor utan samtalet ledde mig dit ändå. 

Jag har dock valt att redovisa svaren på liknande frågor tillsammans. 

Frågegrupp 1

En vanlig bild av de praktisk-estetiska ämnena är att man sällan eller aldrig använder sig av 

tryckta läromedel i undervisningen. Hur tycker ni den bilden stämmer överrens med er 

verklighet? (Om ja) och vad tror ni i så fall att det beror på? Använder ni själva läromedel i 

er undervisning och i så fall på vilket/vilka sätt? Om inte, av vilka anledningar har ni valt 

bort läromedel?
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Både Per och Johan tycker att bilden stämmer väldigt bra överrens med hur de arbetar på sin 

skola. De använder i princip inte tryckta läromedel över huvudtaget i sin undervisning i foto. 

De menar att det inte går att arbeta på det sättet när man arbetar med kreativt bildskapande. 

De anser att det inte heller är kompatibelt med deras eget sätt att undervisa. Fredrik är av 

samma åsikt och säger att eleverna lär sig mer av verkligheten. Per pekade på att detta var en 

stor skillnad mot många av de teoretiska ämnena, till exempel matematik. Där kan det finnas 

generella sanningar som man måste rätta sig efter. Fotoämnet är mer kreativt och skapande. 

Man vill inte låsa sig vid konventioner. Det kan till och med vara hämmande för utvecklingen 

av ens kreativitet. Inspiration kan man få från allt i sin närhet, det behöver inte komma från en 

lärobok. Johan och Fredrik menar vidare att de läromedel de använder sig av är främst böcker 

med bilder av olika slag, konstböcker och fotoböcker. Dessa används för att ge uppslag, 

inspiration och idéer. Dock så behöver det inte vara böcker. Det kan lika gärna vara magasin, 

tidningar, broschyrer och affischer. Samtliga lärare har provat att köpa in klassuppsättningar 

av läroböcker men dessa har knappt används alls. Per menar att han som lärare oftast bara 

tycker att mindre delar av böckerna är bra och användbara, och ibland har han upptäckt rena 

faktafel i böckerna och detta har bara förstärkt hans motvilja till att använda dem. Johan 

påpekar att det är något högst personligt att vara fotolärare. Alla har sin egen individuella 

lärarstil men han tror att eftersom de flesta som jobbar som fotolärare också har en bakgrund 

som fotografer på ett eller annat sätt, och därför gärna jobbar mer kreativt och fritt.

Frågegrupp 2

Efterfrågar era egna elever läromedel? Skiljer sig detta mellan olika typer av 

elever/gymnasieprogram?

Varken Johan eller Fredrik kan komma på ett enda exempel på när en elev efterfrågat en 

lärobok under hela hans yrkesverksamhet. Per kan efter en stunds funderande dra sig till 

minnes en elev som efterfrågat en bok på kamerans funktion, efter att ha varit frånvarande 

under ett par lektioner men tillägger att det är den enda gången detta har hänt. Här spelar det 

heller ingen roll vilken programinriktning eleverna har. Ingen av lärarna svarar att de ser 

några skillnader mellan elever från teoretiska eller praktiska program.
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Frågegrupp 3

Hur håller ni er uppdaterade med läromedelsutbudet inom ert ämne?

Vad tycker ni om utbudet av läromedel i Fotografisk bild? Vilka styrkor/brister finns det i 

dagens utbud?

Varken Johan och Per tycker att de har någon vidare inblick i utbudet. Det är tidsödande att 

hålla koll på alla nya läromedel som kommer och eftersom de oftast inte hittar något som 

passar deras undervisning lägger de inte mycket tid på att leta heller. Man har istället gått över 

till att prenumerera på ett antal utländska tidskrifter om foto av olika slag men de menar 

bägge att det är svårt att hitta passande tidskrifter som håller måttet. Ofta är det en ekonomisk 

fråga också, då man lever med ganska små ekonomiska ramar. Fotoutrustning är dyr och det 

är inte säkert att pengarna räcker till så mycket mer. Fredrik säger att den ekonomiska 

situationen man har i skolan gör att man som lärare hellre väljer att prioritera annat och välja 

billigare alternativ, och han nämner Internet som exempel. När det gäller renodlade 

fotoböcker säger Johan att han hellre köper in två stycken dyra, men riktigt bra fotoböcker, 

istället för en klassuppsättning av halvdana böcker. Per menar att läroböckerna oftast är 

väldigt tekniska och menar att tekniken kommer i andra hand i hans undervisning. Det som är 

viktigt är bilden i sig och bildskapandet. Johan citerar en av sina gamla lärare från sin egen 

utbildning vars uppfattning var att den enda lärobok man egentligen behöver är kamerans 

manual. Mer teknik än så tillför egentligen ingenting till bildskapandet. Det händer ibland att 

lärarna plockat ut ett visst avsnitt ur läroböcker, till exempel grunderna i bildkomposition, 

som de sedan har använder i sin undervisning. Det är på sin höjd så de använder läroböckerna, 

att helt enkelt ”plocka ur russinen ur kakan”. Per menar att en sak som kommit mer och mer 

de senaste åren i och med att eleverna blivit mer och mer medvetna och mediekritiska, är 

könsperspektivet när man gör bildanalyser. Idag har eleverna med sig ett större 

genusperspektiv när de ser på bilder. Fotografier som tidigare kan ha ansetts som klassiska 

exempel, kan idag bli mycket hårt kritiserade för tveksamma kvinnoideal och annat. Både Per 

och Johan välkomnar denna debatt och säger att det är roligt att arbeta i detta klimat där 

eleverna är vakna och uppmärksamma, och tänker till kring bilder och bilders budskap och de 

efterfrågar mer material kring dessa frågor.
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Frågegrupp 4

Använder ni alternativa läromedel och i så fall vad? Använder ni datorn/datoriserade 

läromedel på något sätt i er undervisning? Hur ser ni på datorn som ett pedagogiskt verktyg? 

Fördelar/nackdelar?

Samtliga lärare i undersökningen, och Johan i synnerhet, använder sig mycket av alternativa 

exempel från yrket. Det kan handla om reklambilder, fotohistoriska exempel och

direktreklam. Eftersom de flesta av deras elever går i medieprogram tycker de att det är 

viktigt att få en koppling till verkligheten och yrket. Per brukar använda sig av en del så 

kallade tutorials på internet när eleverna ska lära sig om ljussättning och blixthantering. Det är 

gratis instruktionsfilmer där de kan se exempel på arbetssätt och hantering. Detta tycker han 

har fungerat bra och han kan tänka sig att jobba mer med detta framöver. Johan använder inte 

datorn så mycket i sin undervisning som ett hjälpmedel, men det händer att eleverna får 

utnyttja internet för att söka bilder och information om ända fotografer vid olika uppgifter. 

Självklart används datorn också dagligen i arbetet med bildredigering men som pedagogiskt 

hjälpmedel används den mer sällan. Man provade att köpa in ett multimedieprogram för ett 

par år sedan till Per och Johans skola. Detta upplevdes som ganska givande i vissa delar, men 

det används inte längre på grund av att det inte har hängt med i den tekniska datautvecklingen. 

Det fungerar helt enkelt inte längre på de datorer de använder idag. Den pedagogiska fördelen 

med detta program var att eleven snabbt själv kunde se skillnaden mellan till exempel olika 

skärpedjup utan att behöva gå ut och fotografera. Både Johan och Per är positiva till att 

använda datorn i undervisningen om de pedagogiska programvarorna håller god kvalitet.

Fredrik använder datorn i de flesta momenten i sin undervisning. Han menar att dagens elever 

är så datoriserade att det skulle vara dumt att inte utnyttja deras kunnande. Han har på många 

sätt plockat in Internets kommunikativa delar som en naturlig del i undervisningen. Bildkritik 

görs av klassen i egna diskussionsgrupper på den världsomspännande fotocommunityn3

Flickr.com och klasserna publicerar mycket av sitt bildmaterial på nätet inför redovisningar. 

Detta gör att de får feedback på sina bilder inte bara från läraren utan från andra fotografer 

från hela världen. 

                                                
3 Flickr är världens största samlingsplats för fotografer på Internet där man träffas och diskuterar bilder och 
fotografi.
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Frågegrupp 5

Hur hanterar ni elever som har missat undervisning på grund av sjukdom och frånvaro? På 

vilka sätt tillgodoser ni deras behov att ta igen förlorad undervisning?

Är ni tillfreds med er strategi i dessa fall? Kräver det mycket av er undervisnings- och 

planeringstid? Tror ni att ett webbaserat läromedel skulle kunna vara ett stöd för just dessa 

elever. Fördelar/nackdelar?

Ofta försöker man se till att eleven får tillgodo den missade undervisningen på ett eller annat 

sätt. Johan säger att han försöker att fånga upp eleven och hålla lite snabba 

repetitionsgenomgångar enskilt med eleverna, medan de andra eleverna jobbar med annat. Per 

svarar att det är lite olika. Det beror på hur mycket tid man ha över. Ofta gör han som Johan, 

men ibland har det hänt att han gett eleven något slags läromedel som denne får läsa in sig på. 

Det händer inte sällan att elever som haft mycket frånvaro kommer och vill tenta av en kurs i 

efterhand. Vid dessa tillfällen menar Johan och Per att det är mycket tidskrävande för dem 

som lärare att hinna med att uppdatera eleven. De menar att det är svårt att göra ett bra jobb i 

dessa fall, eftersom man oftast inte får särskilt mycket extra tid avsatt till detta utan det ska 

oftast göras inom ordinarie arbetstid. Detta skapar frustration. Både Johan och Per är positiva 

till ett webbaserat läromedel så länge det håller god kvalitet. De menar att det är fördelaktigt 

på många sätt men framförallt för att det skulle vara lätt att uppdatera och lätt att komma åt. 

Om det finns tillgängligt på internet finns det ingen bok som kan slarvas bort eller glömmas 

hemma/på skolan. Fredriks elever får i många fall själva ta ansvar för att ta igen det som de 

missat på grund av frånvaron. Här används framförallt internet och Fredrik tycker att det 

fungerar ganska bra.

Frågegrupp 6

Vad är er uppfattning om det webbaserade läromedel som jag presenterat? Vilka 

pedagogiska möjligheter finns i det och vilka brister har det?

Samtliga lärare är positiva till kursens upplägg. De tycker att den är på lagom svårighetsnivå 

och att den täcker in mycket av kursens innehåll. Per och Johan gillade båda den interaktiva 

delen om ljussättning och menar på att det är sådana saker som behövs. De påpekade också att 

det är viktigt att ha mycket bildexempel i en sådan här kurs. Johan menar att en riktigt bra 

kurs egentligen inte ska behöva något textmaterial alls. Bilden är det starkast uttrycksmedlet 

och han tycker att texterna ska fungera som stöd till bilderna, inte tvärtom. Då ökar man 
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chanserna att nå så många elever som möjligt. Fredrik menar att materialet passar hans 

undervisningsformer väldigt bra och att det skulle vara mycket bra att eleverna fick tillgång 

till det vid sjukdom och annat. Han menar att eleverna i många fall kan använda materialet det 

trots att de är hemma och är sjuka på grund av att det är internetbaserat. Han har provat 

materialet under ett par veckor med den typen av elever och han kommer att fortsätta använda 

det både i sin undervisning och till elever som behöver jobba ikapp förlorad undervisning.
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Utvärdering av det webbaserade kursmaterialet i klassrumssituationen

Elever i två klasser fick prova läromedlet vid två lektionstillfällen under ledning av 

undervisande lärare. Läraren Per använde materialet när han introducerade ett moment i ljus 

och ljussättning, och eleverna fick dels ta del av bild- och instruktionsmaterial gemensamt på 

duk, men också enskilt under genomförandet av momentets uppgifter.

Per tyckte att materialet fungerade bra och att det var bra anpassat till målgruppen. Han 

betonade särskilt bildmaterialet, och menade att det gav ett bra stöd för att illustrera de saker 

han försökte förklara för eleverna. En annan sak som upplevdes som positivt var att eleverna 

själva kunde jobba med materialet vilket gjorde att undervisningen inte behövde stanna upp 

om han behövde ägna extra tid till någon elev. Läraren tyckte också att responsen från 

eleverna var bra. De tyckte det var enkelt att använda och bra strukturerat. Många använde det 

som en uppslagsbok när de stötte på okända begrepp.

Dessa uppgifter bekräftades i det korta samtal jag själv hade med eleverna. Man betonade 

bildmaterialet som väldigt bra och det var också detta man skulle vilja se mer av. Några elever 

uppgav att de ibland saknade läromedel för att slå upp sådant de glömt eller missat vid 

genomgångar. De menade att de inte alltid törs ställa frågor till läraren. Särskilt om det är 

frågor som de tror att de borde kunna svaret på. Detta fanns det flera anledningar till. Dels 

ville man inte framstå som dum, men det fanns också betygsstrategiska skäl. För att få högre 

betyg krävs det att man arbetar självständigt, och vissa elever tolkade det som att det i det 

fallet var bättre att inte fråga för mycket. Detta fenomen kan jag styrka med egna erfarenheter. 

De gånger jag själv vikarierat som fotolärare har det ofta hänt att jag fått frågor på väldigt 

grundläggande saker i fotoämnet som eleverna borde kunna i den nivån de befinner sig på. 

Eleverna har då ofta berättat att de av olika anledningar inte velat ställa ”dumma frågor” till 

sin ordinarie lärare.
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Diskussion

Det går inte att säga något generellt om läromedelsanvändningen i gymnasiets fotokurser med 

det begränsade urval jag haft i min studie. Den kan dock fungera som en inblick i yrkeskårens 

arbete och dess attityder kring läromedel och arbetet kan skapa underlag för vidare forskning i 

ämnet. I fråga om validitet har jag har ingen anledning att ifrågasätta de resultat som 

författarna av min valda litteratur presenterar. Litteraturunderlaget är dock ganska begränsat 

och detta inverkar ju förstås på validiteten. Det låga antalet deltagande informanter minskar 

också validiteten. När det gäller studiens reliabilitet tror jag att den är övervägande god. 

Samma frågor ställdes till samtliga deltagare och frågorna kändes i intervjusituationen 

genomarbetade och klara. Inga missförstånd uppstod på grund av frågornas utformning och 

det kändes som att de räckte till för att besvara syftets frågeställningar. När det gäller 

undersökningens generaliserbarhet kan det finnas vissa tveksamheter. Jag har själv praktiserat 

och vikarierat på den ena skolan i undersökningen, vilket betyder att jag har en viss personlig 

kontakt med dessa informanter sedan tidigare. Detta kan givetvis inverka på resultatet både i 

positiv och i negativ bemärkelse. Man kan antingen tänka sig att de svarar mer ärligt i och 

med att de känner sig trygga i mitt sällskap men man kan ju samtidigt tänka sig att de svarar 

det de tror att jag vill höra av samma anledning. Min lärardeltagare från den andra landsdelen 

har jag dock inte haft någon som helst kontakt med tidigare. Detta i kombination med den 

geografiska och yrkesmässiga skillnaden mellan lärarinformanterna tycker jag kan tolkas som 

en tendens att det sannolikt inte är ovanligt ute i skolorna.

Resultatet av intervjuerna stämmer bra överrens med de erfarenheter jag själv har från skolans 

värld, både i rollen som elev och som lärare. Läromedel är inte en lika naturlig del i fotoämnet 

som i kärnämnena eller många andra karaktärsämnen. Lärarna har inte en helt positiv attityd 

till läromedel. De väljer aktivt bort dem, dels av ekonomiska skäl, men framförallt på grund 

av att de inte tycker att dessa är kompatibla med den skapande verksamhet som ämnet utgör. 

Det tycks dock finnas en viss skillnad mellan vad lärarna anser att eleverna behöver och 

efterfrågar, och vad vissa elever faktiskt vill ha. En förklaring till detta kan ju vara att lärarna 

har en större insikt i fotoämnet än vad eleverna har, och därigenom kan se situationen från ett 

annat, vidare perspektiv. De teoretiska kunskaperna i ämnet är lätta för eleverna att greppa 

medan de mer abstrakta kunskaperna i hur bilden skapas och uppfattas är svårare att förstå. 

Jag uppfattar det som att lärarna har en ganska klar bild av vad det är de vill lära ut, och vilka 

färdigheter de vill att eleverna ska utveckla. Vad jag däremot inte har undersökt i denna studie 
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är hur väl dessa intentioner förs ut till eleverna och hur medvetna dessa är om lärarnas mål 

med undervisningen och syftet med att använda de metoder lärarna använder. Med grund i 

mina egna erfarenheter som både lärare och elev, och de samtal jag haft med lärare och 

elever, drar jag slutsatsen att det verkar som att det finns en skillnad mellan vad eleverna tror 

att lärarna förväntar sig att de ska kunna, och vad lärarna eftersträvar. Denna aspekt skulle 

vara intressant att göra fördjupade studier i.

Jag delar personligen många av de åsikter som lärarna har uttryckt om läromedel i fotografi, 

och jag tror inte att en lärobok eller en cd-rom är någon slags universiallösning för att 

utveckla elevernas bildskapande. Däremot kan det fungera som ett ypperligt komplement, och 

jag tycker att det är viktigt att inte glömma de elever som behöver mer stöd. I det fallet är jag 

övertygad om att läromedel kan fylla en viktig funktion. Ett flertal av de elever jag 

diskuterade med menade att det var svårt att förstå allt på en gång. Känslan av dumhet som 

kunde infinna sig om man frågar för mycket om enkla saker som man borde lärt sig tidigare, 

gjorde att många elever helt enkelt avstod från att ställa dessa frågor. Säkerligen finns det 

också flera anledningar till detta, till exempel att betygskriterierna för de högre betygen kräver 

ett självgående arbete. Även om man har en pedagogisk modell som fungerar för de allra 

flesta måste man alltid ha en reservplan för de elever vars lärande inte stärks av modellen. Vi 

har alla olika sätt att lära oss. Det kan bero på mognad, förkunskaper och attityder, men det är 

ju också så att vissa elever helt enkelt lär sig bättre vid användning av traditionell 

undervisning med lärobok och katederundervisning. En undervisning som är strukturerad på 

ett sätt som ställer mer krav på elevens egna initiativ och kreativitet, kan innebära svårigheter 

för dessa elever som är vana mer handledning och direktiv från läraren.

Syftet med mitt eget läromedel var ju framförallt att fånga upp dessa elever och ge dem en 

möjlighet att lära sig vissa saker i sin egen takt, och med bakgrund i de lärarintervjuer jag 

gjort och de elevkommentarer jag tagit del av, verkar det som att detta syfte uppfylls ganska 

bra med läromedlet. Jag trodde i inledningsskedet att jag skulle möta ett visst motstånd mot 

mitt val av undervisningsplattform från lärarnas sida. Detta visade sig dock vara helt 

ogrundade farhågor. Genom att datorn används så mycket i den fotografiska processen idag 

känns det helt naturligt att läromedel också kan användas i detta medium. Samtliga lärare i 

studien hade stort datakunnande, och såg stora fördelar med att använda datorn som 

pedagogiskt verktyg när innehållet var det rätta. Jag tycker det var intressant att se hur man 

även utnyttjade datorns kommunikativa del till bildkritik och annat. Skolan får en helt annan 
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koppling till ungdomarnas egen verklighet när man kan sammanföra dem på ett så naturligt 

sätt som en av lärarna börjat göra vid användningen av till exempel Flickr.com.

Denna inställning är helt klart något jag kommer att ta med mig i min egen lärarroll. Tekniken

i sig och internet får inte vara ett självändamål. Det som är viktigt är hur och vad man 

använder den till.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

1. En vanlig bild av de praktisk-estetiska ämnena är att man sällan eller aldrig använder 
sig av tryckta läromedel i undervisningen. Hur tycker ni den bilden stämmer med er 
verklighet?

2. (Om ja) och vad tror ni i så fall att det beror på? 

3. Använder ni själva läromedel i er undervisning och i så fall på vilket/vilka sätt?

4. Om inte, av vilka anledningar har ni valt bort läromedel?

5. Efterfrågar era egna elever läromedel? 

6. (följdfråga)Skiljer sig detta mellan olika typer av elever/gymnasieprogram?

7. Hur håller ni er uppdaterade med läromedelsutbudet inom ert ämne?

8. Vad tycker ni om utbudet av läromedel i Fotografisk bild? Vilka styrkor/brister finns 
det i dagens utbud?

9. Använder ni alternativa läromedel och i så fall vad?

10.  Använder ni datorn/datoriserade läromedel på något sätt i er undervisning?

11. Hur ser ni på datorn som ett pedagogiskt verktyg? Fördelar/nackdelar?

12.  Vad är er uppfattning om det webbaserade läromedel som jag presenterat. Vilka 
pedagogiska möjligheter finns i det och vilka brister har det?

13.  Hur hanterar ni elever som har missat undervisning på grund av sjukdom och 
frånvaro? På vilka sätt tillgodoser ni deras behov att ta igen förlorad undervisning?

14. Är ni tillfreds med er strategi i dessa fall? Kräver det mycket av er undervisnings- och 
planeringstid?

15.  Tror ni att ett webbaserat läromedel skulle kunna vara ett stöd för just dessa elever. 
Fördelar/nackdelar?

Bilaga 2

Läromedel Fotograf. – en introduktion
http://fotokurs.fotonord.se


